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Selkämeren kansallispuiston ystävät ry 
 
Hallituksen kokous 11.6.2014 klo 18 
Paikka: Hyötytuuli Oy:n opastuskeskuksessa 
 
Läsnä: 

Lasse Lovén 
Arto Holma 
Ilmo Suikkanen 
Raimo Hakila 

 
Asiat: 
 
0. Kokouspaikan ja Suomen Hyötytuuli Oy:n esittely 
 

 Opastuskeskuksen kesäopas Katri Lehti kv yo, porilainen esitteli Yhtiön ja 

opastuskeskuksen toimintaa erittäin monipuolisesti ja selkeästi. 

 Suomen Hyötytuuli Oy perustettu 1998, toiminnan painopisteet Porissa ja 

Raahessa 

 omistajina 8 suomalaista energiayhtiötä, kaupunkeja, opastuskeskuksen omistaa 

Pori Energia Oy  

 Tahkoluodon edustalla off-shore mylly ensimmäinen Suomessa 

 90 gigawattituntia vuodessa tuotos nyt 

 5 aluetta suunnitteilla laajennuksiin, aluksi Pori, Raahe 

 firmalla 2018 tavoite  400 megaW  

 Raaheen 2,3 megaW myllyjä,  josta tehoa saadaan 20-40 % ulos 

 uudet tulevat 3 megaW tai suurempia 

 Tahkoluodossa nyt off-shore 1 proto ja myöhemmin ehkä 9 lisää, 2,3 megaW, 

kasuuniperustus 8 m syvyyteen roottorin halkaisija 101 m, siipi 49 m, 3000 tn 

soraa täyttö 

 toimii tuulella 3 ms+, huipputeho 12-15 ms, pysähtyy jos min 10 min 25 ms  

 tehty pilotti kelluvaksi myllyksi (Arto Holman projekti, toimii nyt Norjassa) 

 painavin osa Naselle (koneistus yläpäässä 100-140 tn ) 

 tuulivoiman käyttö n 0,9 % suomessa tavoite 2020 5 %, syöttötariffituki 

kannustaa kehittämään  

 kysymyksiä: lintujen muuttoreitit, silakoiden kutualueet, melu, maisemaongelma 

 käytiin tunnin keskustelu tuulienergiarakenteista ja sen ympäristövaikutuksista 

 lisää tietoa http://www.hyotytuuli.fi/ 
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1. Kesän 2014 tapahtumat 
 
Kallan talkoot 22.-24.8.2014 
 

 3 osallistujaa Ystäviltä (Pia, Päivi ja Jussi Pirnes, Lasse vierailee päivän), 
muita 7 

 majoitus Päiväranta,  Rauman kaupungin virkistyspaikkka Nurmeksen 
saaressa 

 huolto Päivi 

 viestintä Pia (yhteys otetaan mm. Jami Jokinen Länsi-Suomi, Ilmo auttaa 
valmistelussa ja jakelussa),  

 
KV talkooleiri Säpissä 23.6.-7.7.2012 
 

  vielä epävarmaa onko Ystävillä tässä roolia (12.6.2014 selvisi että emme 

ole tässä mukana henkilöstöpulan ja päällekkäisten tapahtumien vuoksi) 

 Seuraavassa alustava Sosiaalinen ohjelma viikonloppuun;  

 Veneretki Säppi-Laitakari-Säppi lauantaina 28.6 

 Laitakarissa Ihanan Perinnelaivamuseoon tutustuminen, kahvit ja tanssit 

Laitakarin paviljongissa  

 junailijat; kysytään Tapio Santalaa ja Janne-Jaana Lampolahtea 

 Kysytään (Arto H) kunnanjohtaja Kari Ojalahtea lähteekö järjestelyyn 

mukaan 

 viestintää tapahtumasta; MH, kunta ja Ihana ry 

Idän Räyhän kunnostus 12.-14.9.2014 
 

 remonttisuunnitelma saadaan MH:lta ja sitä toteutetaan mitä ehditään 

 isoja tekemisiä katto (huopa ja aluset), seinien kunnostus ja punamultaus 

 Yhdistyksen tavoitetaso kalastajien ajan realismi vanhaa käyttöä 
kunnioittaen; noin 1960-luvun tasoon, hormi kuntoon, ei autiotupakäyttöä 
vandalismin riskin vuoksi vaan rajattu käyttäjäkunta 

 MH hankkii ja roudaa tavarat perille, kuljetus Salokankaan avulla ja lautalla 

 eri tahojen  toimijoita mukana; Ystävät, metsästäjät, kalastajat, paikalliset 

 Ystävistä mukana: LL, Arto, Jussi Pirnes, Päivi, Pia 

 Kulku MH järjestää Salokankaan laiturista 

 Arto  tulee omalla veneellä jos keli sallii 

 muonitus Metsähallituksen piikkiin 

 yöpymismahdollisuus tarjottu, kysytään osallistujilta tarpeesta 

 Ystävien viestintä LL 
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2. Tapahtumaseinän kehittely kotisivuston viestintään 
 
Rauman verkostoseminaarin aloite tapahtumaseinän tekemisesto verkkoviestintään pitäisi 
toteuttaa mahdollisimman pian. Päätettiin kysyä apua kotisivun tapahtumakalenterin 
tekemiseen ja facebook kalenterin valmistukseen Jussi Pirnesiltä ja Pialta. Korvataan tarpeen 
mukaan kohtuullinen kulupaketti. (Jussi Pirnes lupautui 12.6.2014  tehtävään ja sovittiin  
valmiustavoite heinäkuun loppuun 2014) 

 
 
3. Yhdistyksen HKS lausunto 
 
Käsiteltiin lausuntoluonnos, hyväksyttiin sen runko ja tehtiin siihen muutamia tarkistuksia. 
Ilmo antaa vielä sähköpostilla omat tarkennuksensa huomenna. Lasse viimeistelee ja jakaa 
lopullisen version hallitukselle mahdollisimman pian. Lausunnon deadline on 18.6.2014 

.  
4. Muut mahdolliset asiat 
 
Ystäväyhdistysten vuositapaamiseen 27.-28.6.2014 Kolilla osallistuu Yhdistyksen edustajina 
Lasse ja Arto. Metsähallitus korvaa toisen osallistujan matkakulut julkisen kulkuvälineen 
taksalla.  
 
Suunnitellaan seuraava kokous paikkana Uusikaupunki ja ajoitus lokakuussa. Kutsutaan 
verkostoa keskustelutilaisuuteen (kaupunki, muita yhdistyksiä), Ilmo junailee. 

 
Pöytäkirjan vakuudeksi 

Lasse Lovén 

puheenjohtaja Lasse Lovén 

 

Hyväksyn pöytäkirjan 

 

Ilmo Suikkanen 

rhakila@nic.fi 
 

12.6.2014 klo 
13.56  

 

 
 

 

-> minä, Ilmo 

 
 

Ok, aukesi ja kelpasi.   
t. Raimo 

 

Raimo Hakila 


